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TEMA 2012: Conquistar os perdidos, Conciliar os afastados e Consolidar na fé os santos

Jovens celebraram em evento da MUPADESB que comemorou o Jubileu de Ouro em grande evento no 
CENFORPE. Senhoras, também, festejaram ao celebrar o 52º Aniversário da UFAD. Pag. 6, 7 e 8.

MUPADESB e UFAD festejam em dois grandes 
eventos conduzindo milhares à adoração
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Cremos:
1) Em um só Deus, subsistente em três 

Pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo;
2) Na inspiração divina e plena da Bíblia 

Sagrada;
3) Na concepção virginal de Jesus;
4) Que o pecado degenerou o homem e que 

somente o arrependimento e a fé em Jesus 
Cristo o pode restaurar a Deus;

5) Na salvação presente, imediata, completa 
e perfeita e na justificação do homem;

6) No batismo bíblico efetuado por imersão;
7) No Espírito Santo como a terceira Pessoa 

da Trindade;
8) No batismo com Espírito Santo e na 

atualidade e totalidade dos dons espirituais;
9) Na Segunda vinda Pré-Milenial de Cristo, 

em duas fases distintas;
10) No Juízo vindouro que condenará os 

infiéis, bem como na vida eterna de gozo, de 
justiça e felicidade para os fiéis.
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No próximo dia 31 de outubro 
comemoraremos 495 anos da Reforma 
Protestante. Esse movimento iniciado no 
século XVI ecoa até nossos dias, 
herdeiros que somos dessa reforma 
iniciada por Martinho Lutero. Sua ousada 
e corajosa disposição em promover um 
repensar acerca da eclesiologia o fez 
sugerir mudanças para a igreja que se 
corrompera pelos interesses políticos e 
econômicos do clero cristão daquela 
época.

Inúmeras mudanças foram realizadas, 
promovendo benefícios para toda a 
sociedade, onde avanços consideráveis 
foram alcançados, frutos da influência 
direta dessa Reforma.

Um dos benefícios mais notórios foi o 
acesso às Escrituras Sagradas. A Bíblia 
fora colocada nas mãos do povo que, até 

Palavra do Presidente
Pastor Tarcísio de Abreu Reforma protestante completa 495 anos de história!!

Há alguns dias eu estava verificando 
notícias na Internet, quando me deparei 

com um assunto que me chamou a 
atenção; uma comédia a ser exibida 

satirizando as igrejas evangélicas, com o 
seguinte nome: “um assalto de fé”.
Como evangélico que sou desde a 

minha mais tenra infância, minha 
primeira reação instintiva foi de 
antagonismo, de repulsa, mesmo que 
críticas aos evangélicos sempre existiram. 
Porem, já que eu não iria resolver a 
questão, decidi raciocinar melhor sobre o 
assunto, e entendi que se fazem paródias 
desdenhosas às igrejas evangélicas é 
porque existem motivos.

Houve tempo em que as igrejas 
evangélicas no Brasil eram como óleo na 

Evangélicos do Século XXI

Por Pr. Daniel Perpétua água, não se misturava, e era possível 
manter uma identidade evangélica. Hoje, 
parece que os evangélicos do Brasil estão 
importando uma teologia secularizada, e o 
que importa é pertencer a uma comunidade 
religiosa e dizer-se evangélico. O pós-
modernismo tem atingido as igrejas de 
maneira impiedosa e inclemente, o que nos 
leva a reconhecer o surgimento de um 
cristianismo pós-moderno, onde o 
relativismo procura, insistentemente, fazer 
a sua morada devastadora, arruinando o 
temor a Deus e o amor fraternal, 
implantando a desobediência aos preceitos 
bíblicos. Para muitos, a Bíblia já não é mais 
a regra de fé e prática.

Onde não há conhecimento e 
obediência às Escrituras, não há 
parâmetros para a vida espiritual, e 
consequentemente não há submissão aos 
preceitos bíblicos. No cristianismo 

secularizado que está dominando o meio 
evangélico, o que interessa é igreja cheia de 
pessoas. Em algumas igrejas não se fala 
mais em salvação; os nomes “Deus” e 
“Jesus” raramente são pronunciados. Ser 
evangélico hoje é simplesmente uma opção 
de vida e não transformação executada pelo 
Espírito Santo de Deus.

Ufanamo-nos de haver dezenas de 
milhões de evangélicos no Brasil, e 
achamos que as igrejas evangélicas estão se 
tornando uma potência no País, mas nos 
esquecemos que para Deus apenas 
quantidade não é o objetivo do sacrifício 
expiatório do Crucificado, ele quer pessoas 
cujas vidas foram transformadas, e que 
estejam dispostas a se submeterem à sua 
Palavra e trabalhar em prol da expansão do 
seu Reino na terra, pessoas que fazem a 
diferença entre o profano e o sagrado.

Quando Gideão saiu com cerca de trinta

e dois mil homens para lutar contra os 
midianitas, ainda que os inimigos fossem 
em maior número, o Senhor o fez saber 
que não quer quantidade, mas pessoas que 
estão dispostas a obedecer e a lutar com 
denodo, e mandou dispensar vinte e dois 
mil homens.

Porém, para que o nome de Iavé fosse 
glorificado, dez mil ainda era muito, e 
mais nove mil e setecentos foram 
dispensados. Gideão ficou com apenas 
trezentos homens, quantidade ínfima 
diante do grande exército inimigo. O 
Senhor faz saber que não dá a sua glória a 
outrem, e que se vence não por 
quantidade ou por força física, mas pela 
submissão aos seus ditames.

Não me refiro a costumes ou usos, 
mas à transformação realizada pelo 
Espírito Santo na vida da pessoa.

então, não tinha acesso a ela.
Verdades importantes foram cunhadas 

nessa época que vigoram até hoje, como os 
conhecidos Cinco Solas da Reforma: (1) 
Sola Scriptura; (2) Solus Christus; (3) Sola 
Gratia; (4) Sola Fide; E, (5) Soli Deo 
Gloria. 

Lutero iniciou sua vida religiosa 
quando, em 1507, fez os votos celibatários, 
deixando a carreira de futuro advogado. A 
inquietação de sua alma foi o princípio para 
rever as questões dogmáticas da igreja, 
como, por exemplo, a ineficácia da 
penitência, pois, ele não encontrava 
descanso nessa prática para sua alma 
atormentada.

Suas ideias tornaram-se públicas com a 
fixação das 95 teses em Wittenberg, em 31 
de outubro de 1517, ou seja, há 495 anos. 
Logo a imprensa multiplicaria sua teologia 

através da publicação de seus livros e 
traduções. Por conta disto, a arrecadação de 
indulgências caiu e Roma ficou insatisfeita.

Ameaçado por Roma, Lutero não se 
retrata de suas teses, uma vez que Roma 
foge ao debate. Lutero, assim, não 
reconhece como corretas as interpretações 
papais, pois o papa não está acima das 
Escrituras.

Os cristãos têm um grande desafio para 
nossos dias: manter sempre, diante do 
coração e da mente, os motivos propulsores 
da Reforma Protestante do século XVI, e 
que devem ser combatidos, tais como a 
questão das indulgências  (compra de 
perdão dos pecados),  a idolatria, as 
relíquias, a infalibilidade papal, entre tantos 
outros dogmas e princípios equivocados, 
que ainda permeiam a igreja, agora 
trasvestidos com outros nomes, títulos pós-

modernos.
O dia 31 de outubro nos faz olhar para 

o passado com a convicção de que a 
Reforma Protestante foi uma resposta de 
cr is tãos  s inceros  desejosos  em 
transformar a realidade espiritual de sua 
época em um movimento de retorno às 
Escrituras. Como resultado hoje, 
desenvolvemos nosso contato com Deus 
através da ortodoxia protestante, isto é, a 
restauração da primazia, supremacia e 
total suficiência da Bíblia e da 
justificação pela fé, restabelecendo a 
pureza da fé e da prática bíblica. Aspectos 
por vezes tão esquecidos em nosso 
tempo!

Para encontrar o Deus Bíblico requer-
se um retorno à Bíblia, fundamentos de 
nossa fé!
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Compreenderemos nesse artigo o que 
significa perdoar, conforme Mateus 6.12, 
14-15. Veja:

1 - O que é o Perdão?
A palavra grega “perdoar” significa 

literalmente cancelar ou remir. Significa a 
liberação ou cancelamento de uma 
obrigação e foi algumas vezes usada no 
sentido de perdoar um débito financeiro. 
Para entendermos o significado desta 
palavra dentro do conceito bíblico de 
perdão, precisamos entender que o pecador 
é um devedor espiritual. Jesus usou esta 
linguagem figurativa quando ensinou aos 
discípulos como orar: “e perdoa-nos as 
nossas dívidas, assim como nós temos 
perdoado aos nossos devedores” (Mateus 
6:12). Uma pessoa se torna devedora a 
Deus quando transgride a sua lei (1 João 
3:4).

Cada pessoa que peca precisa suportar a 
culpa de sua própria transgressão (Ezequiel 
18:4,20) e o justo castigo do pecado 
resultante (Romanos 6:23). Ele ocupa a 
posição de pecador aos olhos de Deus e 
perde sua comunhão com Deus (Isaías 
59:1-2; 1 João 1:5-7).

A boa nova do evangelho é que Jesus 
pagou o preço por nossos pecados com sua 
morte na cruz. Quando aceitamos o convite 
para a salvação através de nossa obediência 
aos mandamentos de Deus, ele aceita a 
morte de Jesus como o pagamento de 
nossos pecados e nos livra da culpa por 
nossas transgressões. Não ficamos mais na 
posição de infratores da lei ou devedores 
diante de Deus, somos perdoados!

O perdão, então, é um ato no qual o 
ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-
o da culpa pelo pecado. Ele isenta a pessoa 
da dívida do seu pecado, isto é, cessa de 
imputar a culpa desse pecado à pessoa 
perdoada (veja Romanos 4:7-8).

O que significa perdoar em Mateus 6.12, 14-15?
Por Pr. Sérgio Bernardes

A Escola Bíblica Dominical estudará, 
no 4º Trimestre deste ano, ou seja, já à 
partir de outubro, a temática relacionada 
aos “Doze Profetas Menores”. Os 
professores das salas de Jovens e Adultos 
abordarão esse assunto tendo por base as 
Lições Bíblicas da CPAD. O assunto, tão 
propício aos nossos dias, orientará a igreja 
acerca das “Advertências e Consolações 
para a Santificação da Igreja de Cristo”.

A cada Domingo, um dos profetas 
menores serão estudados, sempre 
apontando uma característica importe do 
ministério profético de cada um deles. 

Segundo o pastor e professor Esequias 
Soares, “Apesar de antiquíssimos, eles 
tratam de questões relevantes para os 
nossos dias e servem de edificação 
espiritual a todo o povo de Deus. Entre os 
temas tratados, temos: a família, a 
sociedade, a política e a espiritualidade” 

Escola Dominical estudará os Profetas Menores
Da Redação (Lições Bíblicas, 2012, p. 5)

O pr. Esequias esclarece que a 
“expressão  ‘Profetas Menores’ advém da 
Igreja Latina por causa do volume do texto 
ser menor em comparação aos de Isaías, 
Jeremias e Ezequiel”. Porém, essa 
distinção não significa que sejam de menor 
importância dentro das Escrituras 
Sagradas. “O Profetismo é um movimento 
que, surgido no século VIII a. C., em Israel, 
tinha por objetivo restaurar o monoteísmo 
hebreu, combater a idolatria, denunciar as 
injustiças sociais, proclamar o Dia do 
Senhor e reacender a esperança messiânica 
num povo que já não podia esperar contra a 
esperança” (ANDRADE, 1999, p. 244). 

Segundo o pr. Esequias “os Profetas 
Menores não devem ficar em segundo 
plano, convém ressaltar que o enfoque de 
cada lição, aqui, raramente coincide com o 
assunto predominante de cada livro, pois a 
escolha dos temas baseou-se nas 
necessidades do mundo de hoje”. Confira!

.
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2 - Perdão não é . . .
De fato, se libertamos o pecador de sua 

culpa sem arrependimento, encorajamo-lo 
a continuar em seus modos destruidores. O 
perdão não é a desculpa pelo pecado. 
Algumas pessoas “esquecem,” isto é, 
ignoram os pecados cometidos contra elas 
porque têm medo de enfrentar o pecador. 
Entretanto, a Bíblia é bem explícita sobre o 
curso da ação a ser seguida quando um 
irmão peca contra mim (Lucas 17:3; 
Mateus 18:15-17).

O perdão fala de misericórdia, mas não 
deve ser confundido com a tolerância e 
permissividade. O Senhor perdoará ou 
punirá o pecador, dependendo da reação do 
pecador ao evangelho, mas ele não tolera a 
iniqüidade. A Bíblia ensina que o direito de 
vingança pertence ao Senhor (Romanos 
12:17-21). O perdão, contudo, não é 
simplesmente uma recusa a tirar vingança. 
Algumas vezes a pessoa ofendida abstém-
se de responder ao mal com o mal, mas não 
está querendo libertar o pecador de sua 
condição de transgressor mesmo quando o 
pecador se arrepende.

A pessoa contra quem se pecou pode 
querer usar o pecado como um trunfo para 
castigar o pecador, mencionando-o de vez 
em quando para vergonha do pecador. Se 
perdôo meu irmão, tenho que “esquecer” 
seu pecado no sentido que não mais o 
atribuo a ele. O perdão não é a remoção das 
conseqüências temporais de nosso pecado. 

O homem que assassina outro pode 
arrepender-se e procurar o perdão, mas 
ainda assim sofrerá o castigo temporal da 
lei humana. Mesmo se perdoado, pode ter 
que passar o resto de sua vida na prisão. O 
perdão remove as conseqüências eternas do 
pecado!

3 - Como Posso Perdoar?
O pecado danifica as relações entre as 

pessoas como prejudica nossa relação com 
nosso Criador. A pessoa contra quem se 

pecou freqüentemente se sente ferida, 
talvez irada pela injustiça do pecado 
cometido.

O perdão é necessário para a cura 
espiritual da relação, mas precisamos 
preparar nossos corações para perdoar. 
Precisamos aceitar a injustiça do ferimento, 
a deslealdade do pecado, e ficarmos prontos 
para perdoar (observe os exemplos de Jesus 
e Estevão; Lucas 23:34; Atos 7:60). Mesmo 
se o pecador se recusar a se arrepender, não 
podemos continuar a nutrir a raiva, ou ela se 
tornará em ódio e amargura (veja Efésios 
4:26-27,31-32).

Ainda que o pecador possa manter sua 
posição como transgressor por causa de sua 
recusa a se arrepender, seu pecado não 
deverá dominar meu estado emocional. E se 
o pecador se arrepender, como posso 
aprender a perdoar? Jesus contou uma 
parábola sobre um servo que devia uma 
quantia enorme (10.000 talentos) ao seu rei 
(Mateus 18:23-35). Ele era incapaz de pagar 
a dívida e implorou ao rei por compaixão.

O rei perdoou-o por sua enorme dívida, 
mas este servo prontamente saiu e 
encontrou um dos seus companheiros 
servos que devia a ele uma quantia 
relativamente pequena e exigiu pagamento, 

companheiro de servidão implorasse 
por compaixão, o credor entregou-o à 
prisão. 

Quando o rei foi informado dos atos de 
seu servo incompassivo, irou-se e reprovou 
este servo, entregando-o aos torturadores 
até que ele pagasse totalmente sua dívida. É 
claro que estamos representados na 
parábola pelo servo que tinha uma dívida 
enorme.

Não há comparação entre as ofensas 
que temos cometido contra Deus e aquelas 
que têm sido cometidas contra nós. Jesus 
observou que, justo como no caso do servo 
não misericordioso, o Pai não nos perdoará 
por nossas infrações se não perdoarmos 
nossos irmãos (18:35; veja também Mateus 
5:7). Para nos prepararmos para perdoar, 
precisamos lembrar que nós mesmos 
somos pecadores e necessitados do perdão 
divino (Romanos 3:23). No caso do cristão, 
Deus já lhe perdoou uma imensa dívida no 
momento do reconhecimento do Senhor 
Jesus como nosso Salvador.

Quando nos lembramos da grandeza 
divina em nos perdoar, certamente 
podemos perdoar aqueles que nos devem 
muito menos em comparação a nós a Deus 
(Efésios 4:32; Colossenses 3:13).
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Atos capítulo 10 nos apresenta um 
desenvolvimento de fatos e circunstâncias 
compatíveis com a Experiência Teológico-
Bíblica. Vejamos, acerca dos episódios 
envolvendo Pedro e Cornélio.

Nos versos 1 – 8 o texto nos propõe uma 
meditação sobre a vida piedosa nos moldes 
da religiosidade e a vida de comunhão com 
Cristo segundo o reino de Deus (Cornélio – 
era um homem piedoso, temente a Deus 
com toda sua casa, praticante da oração e 
das esmolas).  Tudo estava em memória 
diante de Deus. Todavia, sua vida piedosa 
foi colocada sob questionamento. Destaca-
se a presença mediadora do anjo que limita 
sua anunciação sob a recomendação de tão 
somente chamar a Pedro para que lhe 
pregue a Palavra de Deus. A visita do anjo 
foi condicionada a uma missão especifica 
cabendo a Pedro a pregação do Evangelho.

Nos versos 9 – 16, diante da visitação de 
um anjo e a limitação de sua missão, 
observamos em destaque a autoridade 
apostólica de Pedro que é evocada no texto 
bíblico, sendo a fonte fidedigna de 
proclamação da Fé. Assim, Deus procura 
por homens que sob a experiência da fé em 
Cristo sejam hermeneutas (kerygma = 
proclamação) para salvação.

Jope era cidade beira-mar e portuária – 
Pedro se encontrava no local apropriado 
para pesca, porém, subiu para oração. No 
ambiente da oração teve uma visão, e esta o 

O Drama Teológico em Atos dos Apóstolos 10
Por Ev. Marcelo Dantas encaminhou para o desafio prático da 

pregação na casa de um gentio. O 
preconceito de Pedro era fundamentado 
em interpretações das escolas rabínicas 
que liam no Torah os conceitos de imundo 
e puro. Como compreender a visão como 
uma fala divina, uma vez que Pedro 
crescera sob tais ensinos. Porém, os 
ensinos recebidos agora estavam em 
questão e uma nova experiência se abrira 
diante de Pedro. Assim, nós na escola 
teológica teremos desafios que nos levarão 
a indagações acerca de tradições e dogmas 
recebidos, e sob a luz das Escrituras 
teremos uma nova visão da vida de 
comunhão com Deus. 

Pedro (versos 17 e 20) estava atônito e 
duvidoso, mas, Deus preparou um meio de 
eliminar suas dúvidas, quando da ocasião 
em que fora chamado ao portão pelos 
homens enviados por Cornélio. (Deus 
prepara meios para sanar as nossas dúvidas 
e nos fazer crescer em convicções).

A pregação de Pedro é notória e destaca 
enfaticamente no contexto do 1 século a 
quebra de paradigmas impostos pela 
religião, bem como, anuncia a queda dos 
muros e das barreiras sociais separatistas 
que limitavam o relacionamento humano. 
Agora uma nova família é anunciada – a 
família de Cristo.

No entanto, esta nova imagem não é 
concebida sem crise, sem luta, sem 
resistência, sem perseverança. Pedro, 
assim como, os da circuncisão são 

levados a uma nova dimensão de reflexão 
da fé salvadora em Jesus de Nazaré. Os 
horizontes limitados pela tradição rabínica 
foram ampliados por meio de uma nova 
visão da vontade soberana de Deus em 
Cristo.

 Finalmente foi com o 
derramar do Espírito Santo 
sobre a experiência religiosa de 
Cornélio – Pedro que os que 
eram da circuncisão ficaram 
admirados de tal fato. Assim, 
Deus quer nos trazer uma maior 
e profunda experiência com o 
Seu Espírito Santo. 

Portanto, diante da vida 
piedosa sob questionamento, 
Deus procura por homens que 
sob a experiência da fé em 
Cristo, sejammos hermeneutas 
do kerygma cristão. Diante do 
desafio das indagações acerca 
de tradições e dogmas recebidos 
na comunidade sob o crivo do 
estudo teológico, Deus prepara 
meios para sanar as nossas 
dúvidas e nos fazer crescer em 
convicções; No entanto, esta 
nova imagem não é concebida 
sem crise, sem luta, sem 
resistência, sem perseverança. 
Os horizontes limitados pela 
t r ad i ção  r ab ín i ca  fo ram 
ampliados por meio de uma 
nova visão da vontade soberana 

de Deus, em Cristo.
Deus quer nos trazer uma maior e 

profunda experiência com o Seu Espírito 
Santo. 
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“... Se a vossa justiça não exceder a dos 
escribas e fariseus, de modo nenhum 
entrareis no Reino dos céus”

Quando as pessoas comuns, assim 
como eu e você,  observavam o 
comportamento dos escribas e fariseus, e 
depois comparavam com suas próprias 
vidas, lamentavam suas próprias misérias e 
percebiam que eram incapazes de se 
aproximar da grandeza dos “homens de 
Deus” daquela época.

Os escribas, por exemplo, passavam a 
vida ensinando e expondo a lei; eram as 
grandes autoridades sobre assuntos da lei 
de Deus. Eles dedicavam toda a sua vida ao 
estudo e à prática da lei. Mais que qualquer 
outro grupo de pessoas, eles podiam 
reivindicar a posição de estarem bem 
envolvidos na lei. Eles preparavam cópias 
da lei, exercendo o máximo cuidado nesse 
trabalho. A vida deles era gasta 
inteiramente em torno da lei, e, por esse 
motivo, todos lhes davam grande atenção. 
Então eram respeitados.

Os fariseus, igualmente, eram homens 
que tinham se notabilizado por sua pretensa 
piedade. Fariseu significa separado, que se 
separavam dos outros, em consagração a 
Deus. Eles criaram regras e regulamentos 
atinentes à vida e à conduta que, quanto à 
sua severidade, ultrapassavam a qualquer 
coisa ordenada pelas Escrituras do Antigo 
Testamento. Eles formularam um código 
extremamente severo de moral e conduta, 

Que a graça de Deus reine em tua Família!

Permitir que a graça de Deus reine em 
nossas famílias é imprescindível para uma 
vida abundante. É através da atitude de 
cada membro da família que a graça de 
Deus se manifesta e se torna abundante. 
Porém, há famílias cujos membros não 
contribuem para que a graça de Deus os 
envolva, resultando em problemas sérios.

“A graça de Deus reina no lar cristão 
quando seus membros vivem em 
humildade e mansidão” (MERKH, 2003, p. 
35). Portanto, é importante refletir sobre o 
significado da graça de Deus e como Sua 
graça se manifesta no lar. Pois, assim, 
teremos a sensibilidade de auto-avaliarmos 
para descobrir em que áreas a família não 
vive pela graça, para não cair no erro de 
viver pelas aparências, e, ao contrário, 
fazer os ajustes que Deus quer para que 
sejamos capazes de abençoar, com nossas 
atitudes, nossa família.

“A palavra ‘graça’ tornou-se um chavão 
em nossos dias. Ouvimos, com freqüência, 
expressões como ‘Graças a Deus’, ‘foi de 
graça’ e ‘que gracinha’. Na própria igreja, a 
palavra ‘graça’ perdeu o sabor devido a seu 
uso impensado e às vezes banal. 

Como exceder a justiça dos escribas e fariseus??
A excelência da vida do cristão!! Superando a religiosidade!

Por Ev. Valter Borges por conta disso, o povo pensava que os 
escribas e os fariseus eram os grandes 
paradigmas da virtude.

O homem comum refletia consigo 
mesmo: “Ah! Não tenho a menor esperança 
de algum dia chegar a ser tão bom e santo 
quanto os escribas e fariseus!! São 
extraordinários; vivem apenas para serem 
santos e consagrados. Essa é a profissão 
deles, vivem somente para cumprir seu 
objetivo e alvo religioso, moral e 
espiritual”.

Porém, eis que Jesus aparece e anuncia 
aos seus ouvintes que a menos que a justiça 
de seus discípulos ultrapassasse, em muito, 
a dos escribas e fariseus, sob hipótese 
nenhuma poderiam entrar no reino dos 
céus!!!

Jesus rompeu os paradigmas da 
religiosidade da época, ou seja, rompeu 
com a medida pela qual as pessoas 
mensuravam a santidade e imaginavam o 
que, na verdade, agradaria a Deus. Não era 
pela aparência, mas numa vida cristã em 
profundidade. Daí a pergunta: Qual é o 
nosso conceito a respeito da santidade e da 
santificação? Que idéia, fazemos do 
homem religioso? Que pensamos sobre 
como deve ser um servo de Deus?

Nosso Senhor estabelece aqui a questão 
como um postulado, asseverando a retidão 
do crente – e mesmo do menor de todos os 
crentes – deve exceder a dos escribas e 
fariseus, deve exceder a religiosidade, a 
aparência, superar a falsidade.

Analisemos a nossa própria profissão de 

fé cristã, à luz dessa análise feita por Jesus 
Cristo. Jesus queria demonstrar quão vazio 
e oco era o ensino daqueles homens, para 
então poder apresentar ao povo a doutrina 
verdadeira.

Qual a religião praticada pelos fariseus a 
fim de detectarmos os seus defeitos e 
verificarmos o que ela exigia dos homens? 
A maneira de fazer isso é dedicar a estudar o 
quadro do fariseu e publicano que foram ao 
templo orar. Veja o fariseu (1) colocou-se de 
pé; (2) em lugar proeminente; (3) de onde se 
pôs a agradecer a Deus; (4) por não ser igual 
aos demais homens; (5) especialmente por 
não ser igual ao publicano. Em seguida, o 
fariseu (1) começou a alegar certas coisas 
sobre si mesmo; (2) não era extorsionário; 
(3) nem injusto; (4) nem adúltero; (5) muito 
menos era como aquele publicano.

Essas declarações concordavam com a 
realidade dos fatos. Eles tinham suas 
características modalidades de justiça 
externa: (a) jejuavam 2 vezes por semana; 
(b) pagavam a Deus e à Sua causa o dízimo 
de tudo quanto possuíam; (c) davam dízimo 
de tudo quanto tinham, incluindo suas ervas 
úteis, como a hortelã, o endro e o cominho; 
(d) além disso, eram altamente religiosos, 
extremamente meticulosos na observância 
de certos ritos e cerimônias religiosas.

Tudo isso era real no tocante aos 
fariseus. Eles não somente assim diziam, 
mas também agiam desse modo. Mas, a 
religiosidade deles provocava muita 
indignação no Senhor Jesus.

Em Mateus 23, temos suas tremendas 

denúncias contra os escribas e fariseus, 
denúncias vazadas na forma de “ais”; e ali 
veremos a essência mesma das acusações 
revelatórias de nosso Senhor contra aquela 
gente, bem como a essência da crítica justa 
que Ele fazia acerca de toda a atitude deles 
para com Deus e para com a religião. Foi em 
face de todas essas razões que Ele disse: “... 
se a vossa justiça não exceder em muito a 
dos escribas e fariseus, jamais entrareis no 
reino dos céus”.

Precisamos de uma vida cristã em 
profundidade: rompendo paradigmas do 
senso comum! Precisamos nos superar com 
a ajuda do Senhor Jesus!! Devemos fugir da 
religiosidade, que demonstra apenas o 
exterior. Não podemos viver em função do 
sistema religioso e colocando as estruturas 
no centro de nossa fé, vidas e razões. 
Precisamos viver, de fato, o cristianismo 
que é o envolvimento pessoal com o 
Senhor; tendo como centro de tudo, o 
próprio Cristo. 

Precisamos resgatar a graça de Deus no 
corriqueiro e ‘normal’, e colocá-la em seu 
devido lugar: no centro da fé cristã. Afinal 
de contas, a graça de Deus distingue nossa 
fé de todas as outras religiões do mundo. E 
é a graça de Deus que deve caracterizar não 
somente nossas igrejas, mas nossas 
famílias também” (MERKH, 2003, p. 35).

Como definir graça? A definição 
clássica é “o favor não-merecido de Deus”, 
porém, há vários conceitos errados e 
desequilibrados sobre o significado da 
graça de Deus. Por exemplo, é um erro 
quando transforma-se a liberdade cristã em 
licença para pecar. Outro erro, é usar 
“graça” como desculpa para não disciplinar 
os filhos. Ainda, há situações em que exige-

se mais e mais dos membros da família, sem 
uma atitude de dependência e de 
humi ldade .  Além disso ,  mui tos ,  
erroneamente, enfatizam o desempenho e 
as aparências sem trabalhar o contexto do 
coração.

A família onde a Graça de Deus reina é 
uma família em que há perdão mútuo, amor 
incondicional, aceitação, disciplina em 
amor, santidade, humildade, auto-
sacrifício, segurança pessoal, ousadia, por 
exemplo.

Mas, tudo isso só é possível quando 
aprendemos de Jesus quando convidou 
dizendo “...aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração...” (Mt. 
12.29). Essas qualidades promovem alívio 
e descanso. “Quando deixo de gastar toda a 
minha energia, atenção e recursos para 
manter uma aparência diante dos homens; 
quando fico livre para ser quem sou em 
Cristo, sem projetar uma imagem que não 
reflete a realidade; quando vivo para 
agradar a Deus e não aos homens; quando 
reconheço o pobre estado do meu próprio 
coração e vivo em dependência não da 
carne mas do Espírito, experimento um 
alívio e descanso grande e santo” 
(MERKH, 2003, p. 35).

Por Ev. Valter Borges David Merkh apresenta algumas 
características de humildade e de mansidão 
no lar. Considere os itens nesta lista e veja 
se você é uma pessoa suficientemente 
segura para usar o jugo da humildade de 
Jesus em seu lar. Quais itens descrevem sua 
vida? Onde precisa melhorar? Analise e 
seja uma bênção para sua família.

1) Transparência (vulnerabilidade) nos 
relacionamentos;

2) Intimidade verdadeira, sem nada a 
esconder;

3) Liberdade para pedir perdão para os 
outros, sem auto-defesa... auto-proteção... 
auto-justificação;

4) “Outrocentrismo” - uma vida 
entregue para o bem dos outros;

5) Espírito sensível às necessidades dos 
outros;

6) Amor e aceitação incondicionais, 
com firmeza e disciplina;

7) Segurança na posição em Cristo, sem 
temor dos homens (Pv. 29.25).

Mensagem ministrada no
Templo da AD Thelma

 pelo Ev. Valter Borges,
no último dia 07 de outubro

 “Estou crucificado com Cristo;
logo, já não sou eu quem vive,

mas Cristo vive em mim; e esse
viver que, agora, tenho na carne,

vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se

entregou por mim” (Gl. 2.19,20)
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O evento da assistência Social e do 
Círculo de Oração foi comemorado nos 
dias 3,4 e 5 de agosto de 2012 na Igreja 
Sede e contou com a participação do Coral 
feminino composto de 550 irmãs, bem 
como a Orquestra que toca nos congressos 
da UFAD.

O tema do 52º Congresso Geral da 
UFAD “Jesus esta às portas, você esta 
preparado?”, foi fundamentado nas 
Escrituras Sagradas (Mateus 3.2-3), que 
diz: “E dizendo: Arrependei-vos, porque é 
chegado o reino dos céus. Porque este é o 
anunciado pelo profeta Isaías, que disse: 
Voz do que clama no deserto: preparai o 
caminho do senhor, endireitai suas 
veredas”.

A UFAD “União Feminina da 
Assembléia de Deus” é um departamento 

UFAD realizou seu 52º Congresso Geral em julho
Evento que teve como tema: foi muito abençoado“Jesus está às portas, você está preparado?” 

Por Pr. Francisco de Assis da IEDA-MSBC “Igreja Assembléia de 
Deus – Ministério de São Bernardo do 
Campo”, liderado pela irmã Aparecida 
Ponce Pereira que juntamente com a 
diretoria da UFAD organizou o referido 
evento com muito carinho e dedicação.

Nesses 52 anos de existência da UFAD, 
Deus tem estado sempre presente na vida 
de cada irmã, abençoando grandemente os 
eventos realizados e supridos as 
necessidades de muitas pessoas durante o 
curso desse tempo.

A irmã Cida agradece primeiramente a 
Deus, por sua bondade e misericórdia, a 
Diretoria Executiva da Igreja pelo apoio, as 
líderes da Assistência Social e círculo de 
Oração e a todos os irmãos e irmãs que 
direta e indiretamente ajudaram na 
realização deste tão grande evento.

Toda honra e toda glória sejam dadas o 
Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
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Grandes coisas Deus tem feito em nosso meio...
Da Redação

As igrejas da IEAD-MSBC, sob a 
presidência do Pr. Tarcísio de Abreu, 
através de seus pastores locais realizaram 
vários eventos, promovendo alegria, bem-
estar e proporcionando a presença de Deus, 
através de sua liturgia e dinâmica a todos os 
membros e visitantes presentes. Confira:

Realizado Seminário 
para Lideranças no 
Templo da sub-sede de 
Guaxupé-MG

Da Redação
A Diretoria Executiva da IEAD-MSBC 

realizou, em junho deste ano, o Seminário 
para Liderança para as igrejas ligadas à 
Regional de Guaxupé-MG, no novo 
Templo (recém-inaugurado) da sub-sede da 
Igreja Assembléia de Deus - Ministério de 
São Bernardo do Campo.

Líderes de várias igrejas participaram 
do evento, lotando o templo durante o 
Seminário.

Da Redação
Cruzada evangelística realizada no dia 

28 de Julho, na igreja Assembléia de Deus – 
Torre com a participação da congregações; 
AD – Ferrazopólis, AD – Pedreira, AD- 
Eucaliptos.

Na oportunidade esteve ministrando a 
palavra de Deus o Ev. Adriel, onde Deus 
salvou 11 almas.

Por Cesar Gomes
A igreja AD Guaranésia, realizou nos 

últimos dias 10, 11 e 12 de agosto, a 3ª 
Cruzada Evangelística organizada pelos 
componentes locais do NEPEF (Núcleo de 
Evangelismo “Pés Formosos”) em 
conjunto com o Departamento de Missões 
da igreja.

Participaram do evento o missionário 
Aleli e Cleiton (SEMI). Durante esse 
evento, várias pessoas foram batizadas com 
Espírito Santo, muitas reconciliaram e 
outras tantas aceitaram a Jesus. Grande 
vitória! Aleluias!

Notícias do Missionário 
Natanael que atua na 
África no país de  
Moçambique

Por Pb. Odemir Silva
Em contato com o Missionário 

Natanael que esta em Beira, Moçambique – 
África via internet, o presbítero Odemir 
Silva conversou com o missionário e o 

Igreja AD Torre realizou 
Grande Cruzada 
Evangelística em julho

AD Guaranésia (MG) 
realizou Grande Cruzada 
Evangelística

mesmo pediu para que publicasse nesta 
edição uma nota do trabalho realizado na 
cidade de Beira. Agradecido pela a ajuda 
que muitos irmãos tem prestado, o 
missionário diz que: “as lutas são muitas, 
mas com certeza as vitórias são ainda 
maiores porque Deus esta no controle”. 

O Senhor Jesus continua salvando e 
libertando as vidas para glória do nome 
d'Ele. Foi aberto um ponto de pregação e, 
no primeiro culto, 19 pessoas aceitaram a 
Jesus como Salvador. O trabalho com as 
crianças tem sido uma bênção, porém, a 
fome é grande. Houve um dia em que a 
irmã Rosete (professora da EBD) precisou 
retirar uma criança de dentro do caldeirão, 
pois essa criança queria mais sopa, mas já 
havia acabado. Lembramos que com a 
ajuda dos irmãos é distribuído sopa para 
mais de 500 crianças. No mês de Junho o 
missionário foi acometido de malária, mas 
graças a Deus que já se encontra bem de 
saúde.

É importante estarmos em constantes 
intercessões pela a família do missionário; 
pela a irmã Rosete Nhamasau, irmã Nizete 
Ferreira da Cruz. Para correspondência 
escreva para o seguinte endereço: 
Província de Sofala – Beira – Moçambique 
– África - Caixa Postal 473.

Por Cesar Silva
No final de semana prolongado do 

início do mês de junho, a Congregação Boa 
Vista I da Igreja Assembleia de Deus 
Ministério São Bernardo do Campo/SP, 
pastoreada pelo Pr. João Teodoro Neto, 
esteve em festa com a comemoração dos 24 
anos de trabalho no bairro Alto da Boa 
Vista, em São Bernardo do Campo/SP.

Foram quatro dias de muita glória. Na 
quinta feira, o Pr. Hermes, que foi pastor do 
Boa Vista de 1990 a 2003, hoje pastor da 
Congregação Baeta Neves, ministrou a 
palavra a nossos corações. Na sexta, o Ev. 
Samuel, que pastoreou o Boa Vista de 2005 
a 2008, e está agora pastoreando a 
Congregação Jerusalém  ministrou a 
palavra. No sábado, o Ev. Helio Machado, 
que pastoreou nossa congregação de 2003 
a 2005 e hoje pastoreia a Congregação São 
Vicente ministrou a palavra e o Pr Antonio 
Carlos, um dos primeiros pastores, que 
atualmente pastoreia a Congregação Cristo 
Rei fez o fechamento. No domingo 
contamos com a visita do 2º vice presidente 
do ministério SBC, Pr. Francisco de Assis, 
que também deixou uma palavra aos 
irmãos, houve, também, a apresentação do 
jogral "A igreja adormecida", organizada 
pelos irmãos da congregação.

Foram dias maravilhosos onde 
pudemos relembrar os primeiros passos de 
nossa congregação por meio de fotos, nos 
preparando para as comemorações dos 25 

AD Boa Vista - Pq. São 
Bernardo - parte 1

anos. Este trabalho resultou na página da 
História do Boa Vista, disponível no site 
http://www.adboavista.com.br/

Por Cesar Silva
Nos dias 11 e 12 de agosto de 2012, 

outra festa foi realizada na Congregação 
AD Boa Vista I (Pq), por ocasião do XII 
Aniversário da Orquestra Doxologia, com o 
tema "Santidade em meio as Adversidades" 
baseado em ITes.5.23. O congresso foi 
organizado pelo Maestro Gil e pela diretoria 
da orquestra. Cooperaram conosco também 
as Orquestras das Congregações Jd. 
Petroni, Boa vista do Riacho, Jd. Fátima. 
Ministraram a palavra o Ev. Moises 
Macedo, Pb. Eliezer e Dc. Almir.

Deus em sua infinita misericórdia 
ministrou a nossos corações a respeito da 
perseverança na santificação "sem a qual 
ninguém verá o Senhor". (Hb. 12,14). 
Estamos imensamente gratos por tudo e 
pela presença de cada visitante! Confira as 
f o t o s  n o  s i t e  d a  C o n g r e g a ç ã o :  
www.adboavista.com.br

AD Mococa (Leste 
Paulista) realizou evento 
evangelístico

Por Pr. Jessé
A AD Mococa realizou evento 

evangelístico no Leste Paulista. Com um 
ônibus de som denominado “Hilário” 
(nome dado em homenagem ao pastor 
responsável pela igreja antes de pertencer 
ao Ministério de São Bernardo do Campo), 
pertencente ao irmão José Vicente, foi 
realizado um grandioso culto ao ar livre e 
teve a cooperação da Banda de Música, da 
dupla Osvaldinho e Claudemir, dos irmãos 
e obreiros e do Dc. Renato do Templo Sede, 
também, do irmão Maurício.

No culto da noite, organizado pelo 
Departamento de Missões, a pregação foi 
realizada pelo Dc. Renato Porto, seis 
pessoas foram batizadas com o Espírito 
Santo, e três almas reconciliaram e 
retornaram para a casa de Deus.

Por Marlei Zamengo
A igreja AD Orquídeas, pastoreada pelo 

Ev. Juarez, juntamente com toda a 
liderança, realizou no dia 23 de junho, o 1º 
“Jantar para Casais” no espaço de eventos, 
onde mais de cinqüenta casais se reuniram 
em um ambiente muito aconchegante, à luz 
de velas. Durante o jantar uma palestra foi 
ministrada pelo Pastor Manuel (AD 
Caçula), que por meio de uma dinâmica 
demonstrou que “o segredo para um 
casamento feliz é a presença de Jesus 
através dos princípios da palavra de Deus” 
(Gn 2. 18-24).

A reunião contou com o auxílio de 
vários departamentos da igreja, o qual a 
direção da igreja AD Orquídeas é grata. 
Louvado seja o Senhor!

AD Boa Vista - Pq. São 
Bernardo - parte 2

Igreja AD Orquídeas - 
parte 1

Igreja AD Orquídeas - 
parte 2

Batismo em Águas no 
Templo Sede em Junho

Nota de Falecimento

Por Marlei Zamengo
Foi no ano de 1990, que a irmã Loide 

aceitou a Jesus. Foi numa quarta-feira, 
num culto de oração, onde ela e seu esposo, 
José Moraes, participaram que essa 
decisão foi tomada. Porém, seu esposo 
resistiu. Porém, a irmã Loide, decidida, 
voltou para casa com seu coração 
totalmente transformado. Passando certo 
tempo, para a glória de Deus, seu esposo 
(irmão José), também aceitou a Jesus. 
Aleluias!

No ano passado (2011), no dia 20 de 
junho, a irmã Loide teve um infarto e 
levada ao hospital São Paulo, o médico 
disse que ela teria apenas seis dias de vida. 
A jovem Luciene foi visitá-la na UTI, e viu 
a irmã Loide conectada a inúmeros 
aparelhos. A irmã Luciene, cheia de fé, 
orou e disse: “A senhora não vai morrer”! 
Nesse momento, a irmã Loide, segundo 
seu testemunho posterior, sentiu a presença 
do Espírito Santo, e, algo de lindo e 
maravilhoso aconteceu e ela melhorou e 
voltou para casa.

Passados alguns dias, irmã Lóide 
precisou fazer hemodiálise e no 10º mês 
que voltou para uma sessão a Dra. Adriane 
falou que tinha algo de novo e diferente 
acontecendo, pediu alguns exames e 
constatou que seus rins tornaram, 
milagrosamente, a funcionar. A irmã Lóide 
glorificou a Deus com brados de Glórias e 
Aleluias! Muitos, felizes e admirados, 
vieram abraçá-la e constatar o milagre na 
vida dela.

Hoje com saúde, irmã Lóide não sente 
mais dificuldades de ir servir a Deus na 
igreja e, continuamente, ora, agradecendo 
a Deus, pelo milagre em sua vida, além 
disso, intercede pela salvação de seus 
familiares e que todos contemplem mais 
milagres do nosso Senhor Jesus.

Da Redação
A Igreja Assembleia de Deus - 

Ministério de São Bernardo do Campo 
realizou mais um Batismo em Águas. O 
evento foi realizado em 24 de junho, onde 
107 pessoas foram batizadas de mais de 35 
congregações.

Da Redação
A IEAD-MSBC através de sua 

Diretoria comunica o passamento do irmão 
Laércio Bispo dos Santos (1965-2012), 
ocorrido no último dia 03 de agosto, que 
congregava no Templo Sede.

Externamos nossas condolências a 
todos os parentes e amigos. Sabendo que o 
mesmo Deus que acolhe, também, consola.
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Pb. Carlos Romaniche 
(Carlão) se despede da 
IEAD-MSBC

Da Redação
O pb. Carlos Romaniche, mais 

conhecido como irmão Carlão, se mudou 
de cidade e ,  com isso também, 
desvinculou-se da IEAD-MSBC, igreja 
onde desenvolveu um ministério muito 
bonito com as crianças, chegando a torna-
se, inclusive, líder geral da ACPADESB, 
órgão que trata dos assuntos de crianças e 
adolescentes do Ministério de São 
Bernardo do Campo. O pb. Carlos escreveu 
ao jornal A Voz da Assembleia para 
despedir-se de todos. Veja a íntegra de seu 
depoimento:

“Paz do Senhor Jesus! Nesta manhã 
parei para agradecer a Deus e a essa 
conceituada Igreja, onde, por misericórdia 
de Deus, pude servir ao Senhor Jesus por 25 
anos de (1987 a 2012). Com tristeza em 
meu coração quero me despedir, pois 
mudando desta cidade deixo o ministério 
de São Bernardo, instituição na qual sou 
devedor, e muito. Deixo, também, irmãos 
que aprendi a admirar e ser discípulo deles, 
pois, sem essa ajuda, jamais conseguiria a 
vitória diária. Agradeço a oportunidade e 
confiança de todos para liderar a 
ACPADESB, que ficou marcado em minha 
vida. Em nome da minha família agradeço a 
todos, não se esqueça de orar por nós 

ACPADESB realizou Treinamento para Escola Bíblica
O Departamento de Adolescentes e Crianças Pentecostais da Assembleia de Deus realizou Treinamento para Escola Bíblica de Férias

Por Debora  S. Lima

A IEAD-MSBC Sede realizou no dia 09 
de Junho de 2012, pela manhã, o 
Treinamento para Escola Bíblica de Férias. 
Todo treinamento foi ministrado pelo 
Departamento Infanto-juvenil, liderado 
pela irmã Idelma Nascimento, da Igreja AD 
Ferrazópolis, pastoreada pelo Pr. Jó Lino.

O evento teve início pela manhã com o 
louvor ministrado pelo casal Uziel e 
Priscila e participação especial das regentes 
das crianças Fernanda e Cibele, que 
fizeram, também, junto com as crianças,  
várias coreografias com a igreja. Em 
seguida a irmã Idelma fez uma palestra na 
qual demonstra Como Preparar um Projeto 
para E. B. F. enfatizando também a 
importância do envolvimento da igreja.

Com o tema O Líder Cristão e a E. B. F., 
a irmã Rosana comentou acerca do 
surgimento da E. B. F.. Logo após, a irmã 
Débora ensinou sobre “A importância do 
louvor na E. B. F.”, mostrando a 
necessidade do planejamento mesmo no 
louvar. Segundo ela, o momento do louvor 
precisa ser um instrumento que conduza 
cada criança, adolescente e até mesmo para 
o adulto à adoração genuína e verdadeira. 

Após a palestra sobre o louvor, a irmã 

Carlos, Edinaura, Jefté e Eliezer. Que os 
três combustíveis que movem a Igreja 
nunca falte em sua vida (a Graça de Jesus, o 
Amor de Deus e a Comunhão do Espírito 
Santo). Não deixe acabar esse combustível 
e a vitória é certa. A graça do Senhor Jesus 
Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do 
Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 
(2 Coríntios 13:14). Agradeço a todos! 
Desse pequeno irmão Carlão”.

Que Deus lhe abençoe, Carlão! 
Sentiremos saudades!

Por Renato Porto
No dia 15 de Julho a MUPADESB do 

Templo Sede, acompanhado da Banda 
Musical e da MUPADESB-Pq. São 
Bernardo,  realizou uma Cruzada 
Evangelística no bairro Humaitá na 
baixada santista com o apoio do pastor 
local Ev. Hélio Machado e, também dos 
membros da congregação. O trabalho 
começou às 13h e seu término se deu às 
15h30. Foi realizado um culto ao ar livre, 
onde pessoas vieram e receberam oração, 
além de ouvir a Palavra de Deus, que fora 
pregada pelo irmão Moisés Porto. Após o 
encerramento do culto ao ar livre os irmãos 
foram fazer um lanche e logo em seguida, 
às 18h, retornaram ao culto para adorar a 
Deus com louvores, testemunhos e a 
pregação da Palavra de Deus, encerrando 

AD Humaitá - parte 1

às 21h. Foi um dia abençoado! Glória a 
Deus!

Da Redação
A Igreja AD Humaitá, na baixada 

santista, está sendo impactada com a glória 
de Deus. Jesus tem batizado com o Espírito 
Santo, curou um irmão que estava surdo há 
três meses, tem salvado pessoas e renovado 
o seu povo com dons espirituais. O Ev. 
Hélio Machado, atual pastor regional da 
Baixada Santista fez um propósito de 
oração sob o tema “em busca dos dons 
espirituais”, que durou 12 dias consecutivos 
envolvendo a igreja para ser usada pelo 
Espírito Santo. O término do trabalho foi no 
dia 30 de Abril. Deus é maravilhoso e quer 
usar o seu povo, porém é somente rejeitar 
uma vida espiritual apagada, fria e 
desanimada e entrar pelo caminho da 
oração, santidade e leitura da Palavra de 
Deus, e dizer usa-me Senhor Jesus. Com 
certeza Deus vai te usar, diz o Ev. Hélio 
Machado da Cruz.

A igreja AD Fátima realizou, no último 
dia 2 e 3 de junho, mais um grande evento. 
Trata-se do Congresso de Adolescentes. 

AD Humaitá - parte 2

Igreja AD Fátima - parte 1
Da Redação

Juliana apresentou o Ev. Adriel Batista, que 
assumiu a presidência do Departamento 
Infanto-Juvenil do Ministério de S. B. do 
Campo, no lugar do Pb. Carlos Romaniche. 
Em seguida, agradecendo ao Pb. Carlos 
Romaniche, na pessoa do irmão Gilberto, 
os anos que o irmão se propôs a realizar a 
obra de Deus com zelo, e o fez com toda 
equipe que são os irmãos: Arislene 
Machado (v ;  Juliana Rocha de Deus 
(

; Vasti Maciel ( ; 
Tesou-

reiro); 
deres de Setores). O Ev. Adriel Batista foi 

recebido com alegria, e a irmã Juliana 
concedeu a oportunidade à ele, que 
expressou sua gratidão a todos pelo apoio 
neste início de trabalho. Foi feito uma 
oração e todos seguiram para o almoço.

O início da palestra a tarde foi com 
louvor, seguido pela irmã Idelma, que, 
prosseguiu com a palestra (mostrando a 
importância dos brindes em uma E. B. F.). A 
irmã Rosana, em sua ministração, também, 
proporc ionou  um momento  bem 
descontraído com as dinâmicas das 
propostas.

Na seqüência todos os participantes do 
evento tiveram a oportunidade de participar 
da Oficina para aprender fazer decorações 

ice)
2º vice e coordenadora da EBF e 

Evangelismo) Secretária)
José Rivanildo de Albuquerque (

Idelma, Tatiana, Tina e Alessandra 
(lí

para as igrejas, sendo o palestrante o irmão 
Ruberleno. Todos participaram com 
bastante entusiasmo.

Para encerramento do Departamento 
Infanto-juvenil da igreja AD Ferrazópolis e 
toda a equipe apresentaram uma chamada 
de como será a E. B. F. (2012), que terá por 
tema: As 5 Coroas. Enfim o evento foi 
encerrado com o louvor: Todos os Povos.

Para o término do evento o Pastor 
Getúlio pronunciou uma oração em 
a g r a d e c i m e n t o  a  D e u s  p o r  t e r  
proporcionado a todos um dia tão especial, 
em que aprenderam mais a respeito de 
como trabalhar em uma E. B. F. “E um ao 
outro ajudou e ao seu companheiro disse: 
Esforça-te.” (Isaías 41.6).

Somos gratos pelas obras do Senhor...
Jesus batizou cinco irmãos com Espirito 
Santo; salvou cinco almas e renovou 
muitas vidas, fizemos um desfile no bairro, 
a fanfarra da igreja AD Boa Vista do Parque 
São Bernardo cooperou conosco, foi um 
dia muito especial para glória de Deus.

Re-iniciação da Banda no Jd. Fátima. 
Com a ajuda dos professores de música Pb. 
Arnaldo (que estará lecionando na sexta-
feira), e o irmão Silvio (aos domingos) foi 
reiniciada a Banda Musical no Jardim 
Fátima, que já está tocando nos cultos a 
noite com alguns alunos. Tudo para Glória 
de nosso Senhor Jesus Cristo.

Igreja AD Fátima - parte 
2

Da Redação

Grandes Coisas
fez o Senhor
por nós, por
isso estamos

alegres
(Salmo 125)
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A jovem Juliana de Deus volta da África e conta as bênçãos
Enviada pela SEMI, a jovem Juliana de Deus volta de Moçambique, depois de alguns meses ali e conta as dificuldades e bênçãos de Deus

Da Redação

A jovem , enviada pela 
SEMI, passou uma temporada em 
Moçambique (África), conhecendo a obra 
que se realiza naquele país, um dos mais 
pobres e miseráveis do mundo. Enquanto 
esteve ali, várias vezes enviou-nos e-mail 
comunicando a situação tão difícil naquele 
lugar. Veja um de seus e-mails:

“Paz do Senhor”! Tudo bem?! Grandes 
coisas Deus está fazendo, sou grata ao 
Senhor por esta oportunidade. Realizamos 
o treinamento com líderes de crianças e 
adolescentes no campo e na Sede. O 
treinamento foi uma bênção, tivemos um 
dia de prática com todos os líderes e neste 
dia no campo compareceram, aproximada-
mente, 650 crianças. Vimos milagres! Uma 
das crianças estava com febre muito alta, 
oramos por ela, e o pastor Natanael pediu 
que fosse embora, pois a febre estava muito 
forte. Entretanto, ela disse que não iria, não; 
pois pretendia ouvir a Palavra de Deus. 
Coloquei-a ao meu lado, no púlpito; porém, 
antes de terminar o culto, ela correu para 
casa. Fiquei preocupada, mas logo que se 
passaram quinze minutos ela voltou, 

Juliana de Deus

trazendo consigo uma carta que estava 
escrito: Eu amo você! Então, ele me 
abraçou e percebi que a febre havia 
passado... Deus é fiel!!!  Na Sede, 
compareceram, aproximadamente, outras 
850 crianças. O Senhor abençoou 
poderosamente! Havia um adolescente de 
16 anos que nunca viera ao centro da 
cidade, sofria muito, pois não tinha pai, e, 
nem roupa para vir a igreja. Então fomos 
falar com sua mãe. Oramos por ela, e a 
mesma aceitou a Jesus, como Salvador! 
Posteriormente, trouxemos esse adoles-
cente e compramos roupa para que pudesse 
participar da vida da igreja. Ao retornar à 
sua casa, para nossa surpresa, sua mãe 
havia passado para eternidade! Deus sabe 
de todas as coisas!... Houve várias decisões 
e Jesus salvou muitas almas, cerca de 15 
pessoas a mais por culto. Renovação, 
libertação, cura... Jesus está fazendo uma 
obra maravilhosa! Continuem orando pelo 
povo moçambicano! Deus é fiel! Ele faz 
coisas além do que imaginamos. Por isso, 
invista em missões, pois é assim que é feito 
o “Ide, pregai o Evangelho a toda 
Criatura...”.

Vários outros e-mails a irmã Juliana 

enviou à Redação do Jornal, contando 
vários outros maravilhosos testemunhos. 
Recentemente a irmã Juliana esteve na 
Igreja AD Thelma e contou sua experiência, 
despertando muitos irmãos para orar, jejuar 
e contribuir com a obra missionária. 

33ª Confraternização 
com a Mocidade 
Maranata

Por Sidnei
A Congregação do Jardim do Lago 

realizou de 09 a 13 de julho a Escola Bíblica 
de Férias (EBF) na sub-congregação de 
Santa Mônica, com o tema “ A Volta do Rei 
Jesus”.

O agir de Deus foi contemplado ao 
longo dos dias. A igreja sempre esteve 
repleta de crianças e adultos, crescendo no 
conhecimento da Palavra de Deus, além 
disso, vidas foram salvas. Honra e Glória ao 
nosso Rei Jesus.

Jardim do Lago 
Confraternização 
Senhoras

Por Sidnei
A Congregação do Jardim do Lago 

realizou, também, nos dias 26 a 29 de julho, 
a 34ª Confraternização do Círculo de 
Oração, Assistência Social e Grupo de 
Senhoras “Unidas na Fé”. O evento foi 
realizado com a gloriosa presença de Deus, 
onde a presença de Deus foi sentida pelos 
presentes. O Senhor Jesus batizou com 
Espírito Santo e outras três pessoas 
decidiram seguir a Jesus, aceitando-o. 

Glórias a Deus.

Igreja AD do Regina II – 
parte 1

Por Pb. Claudionor
AD do Regina II, Pastoreada pelo Pb. 

Claudionor Donato realizou nos dia 31 de 
Junho e 01 de Julho a 17ª Confraternização 
do Grupo de mocidade El Shaday.

Participaram do evento, no dia 31 as 
igrejas de Vila Esperança, Regina I e 
Pedreira. A ministração da Palavra de Deus 
foi feita pelo Pr. José Dias.

No Domingo pela manhã, com a 
participação dos jovens do Basílio 
Machado e Jardim Caçula, houve um 
estudo da Palavra de Deus pela palestrante 
irmã Patrícia. O Pr. Bezaliel ministrou a 
Palavra de Deus no encerramento do 
evento.

Foram dois dias de grandioso poder de 
Deus em nossas vidas. O Senhor batizou 
uma adolescente com o Espírito Santo, e 
salvou quatro pessoas.

Pode-se dizer que houve um verdadeiro 
avivamento por que na segunda-feira 
seguinte a igreja estava cheia, os irmãos 
orando e buscando a presença do Senhor. A 
obra de Deus nunca deve parar, mas 
avançar, em renovação para a Glória a 
Deus!!!

Igreja AD do Regina II – 
parte 2

Por Pb. Claudionor
AD do Regina II, Pastoreada pelo Pb. 

Claudionor Donato realizou nos dia 19, 20 e 
21 de julho a EBF – Escola Bíblica de 
Férias.

O Departamento Infantil, liderado pelas 
irmãs Ediane e Geomária, reuniram, nos 
três dias, dezenas de crianças. Houve 
brincadeiras, louvores; e, o principal, a 
Palavra de Deus ao alcance da criança. 
Louvamos a Deus, pois seis destas crianças 
aceitaram ao Senhor como salvador de suas 
vidas. Glória a Deus!

Brasilio Machado, 62 
anos de adoração ao 
Senhor

Por Cp. Giovani
Foi com muita alegria, louvor e 

adoração a Deus, tendo como referencia 
Salmo 100 “Celebrai com júbilo ao 
Senhor,...”, que os irmãos da Congregação 
do Brasílio Machado, nos dias 30 de junho e 
01 de julho de 2012, comemoraram os 62 
anos do Templo.

O Cp Giovani dos Santos – Secretário, 
auxiliado pela irmã Tâmara Magalhães, 
relataram um pouco da História do 

E a obra de Deus não para... Ele é fiel!...
Ministério São Bernardo do Campo 
mostrando a fundação, primeiro dirigente e 
expansão do Ministério.

No primeiro dia, O Coral da AD 
Brasílio Machado, juntamente com o Coral 
da Vila Joaniza do Ministério do Ipiranga, 
entoaram os hinos Salmo 100 e Sossegai. 
Os hinos congregacionais foram 
acompanhados pela Orquestra da Vila 
Joaniza.

O Grupo das Irmãs da AD Brasilio 
Machado se uniram com as irmãs da Vila 
Joaniza e entoaram belos hinos de louvor 
ao Senhor. Também louvaram a Deus, o 
Grupo de Jovens da AD Jardim Caçula.

No segundo dia, os louvores foram 
acompanhados pela Orquestra do Templo 
Sede. O grupo das irmãs e de jovens local 
louvaram ao Senhor. O Pastor Francisco de 
Assis, representando o Pastor Tarcísio de 
Abreu, trouxe porção abençoada da 
Palavra de Deus.

Houve muita alegria para todos os 
presentes, mas o mais importante é que o 
nome que é sobre todos os nomes foi 
exaltado e a Igreja de Cristo segue 
caminhando.

Glória a Deus nas alturas.

Convide a irmã Juliana, também, para 
testemunhar essas vitórias em sua igreja. 
Faça contato através da SEMI no Templo 
Sede.

Salmo 125
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